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Zápis č. 5 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 24. 9. 2008

PŘÍTOMNI:
•

•

komora akademických pracovníků: Doc. PhDr. Miroslav Kryl,
Mgr. Martin Nitsche, Ph. D.
Mgr.Jakub Pátek,
studentská komora:
Mgr. Michal Červenka, Josef Trnka, Jan Tříska,
Bc. Martin Zubík

OMLUVENI:

Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Mgr. Martin Veselý, Ph. D.,

HOSTÉ:

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D,
Ing. Aleš Havliček, CSc., Mgr. Martin Škvára

PROGRAM:
1. Kontrola úkolů
2. Projednání personálních změn
• na postu proděkana pro rozvoj a informatizaci FF UJEP
• na postu vedoucího Jazykového centra FF UJEP
3. Vedení FF UJEP předkládá tyto dokumenty ke schválení příp. k vyjádření:
3.1. Schválení navrhovaných změn ve Statutu FF UJEP.
3.2.Vyjádření se k navrhovaným změnám v Organizačním řádu FF UJEP.
3.3.Vyjádření se k Organizačnímu řádu Jazykového centra FF UJEP
3.4.Vyjádření se k Organizačnímu řádu Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek FF
UJEP
4. Schválení nového člena VR FF UJEP
5. Kandidáti na titul doktor honoris causa
6. Zpráva o činnosti Jazykového centra FF UJEP
7. Informace tajemnice FF UJEP
8. Svolání akademické obce FF UJEP
9. Organizační záležitosti AS FF UJEP

bod č. 1
Předseda senátu Mgr. J. Pátek přivítal přítomné na prvním zasedání AS FF UJEP v novém
ak. roce 2008/09. V úvodu zasedání poděkoval senátorům za schválení „Dodatečných
podmínek k přijímacím zkouškám ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok

2008/2009“ a „Podmínek k přijímacímu řízení ke studiu na Filozofické fakultě UJEP
akademický rok 2009/2010“. Oba tyto dokumenty byly schváleny v období měsíce července a
srpna formou per rollam.
bod č. 2.
Děkanka FF UJEP Dr. Hrubá přestavila přítomným nově navrženého proděkana pro rozvoj
a informatizaci Ing. Aleše Havlíčka a zároveň nového vedoucího Jazykového centra FF UJEP
Mgr. Škváru, kteří nastupují do svých funkcí 1. 10. 2008. Dr. Hrubá stručně informovala o
jejich dosavadním působení na FF UJEP a o jejich úkolech pro nadcházející období, poté
předala slovo Ing. Havlíčkovi, který se senátorům krátce představil a přiblížil své cíle a plány.
Mgr. Škvára odchází z postu proděkana pro rozvoj a informatizaci, od 1. 10. 2008 je pověřen
vedením Jazykového centra FF UJEP, které sídlí ve 4. patře hlavní budovy, č.d. 410.
Technicky je jazykové centrum podřízeno děkanátu FF UJEP, řízeno je proděkanem pro
studium FF UJEP.
Dále Dr. Hrubá senátory blíže seznámila s průběhem vzniku a s významem Centra pro
dokumentaci a digitalizaci památek FF UJEP. Jedná se o transformovanou dokumentační
laboratoř KHI, do které vnesla svůj nemalý podíl FŽP, zastoupená Ing. V. Brůnou.
V budoucnu je plánována kompletní transformace centra v samostatné pracoviště.
Usnesení:
Senátoři se kladně vyjádřili personálním změnám na FF UJEP.
bod č. 3
Dr. Hrubá informovala senátory o změnách v organizační struktuře FF UJEP.
bod č 3.1.
Dále senátoři projednali změny ve Statutu ČÁST IV. Organizační struktura fakulty, Čl. 18
Struktura fakulty a Čl. 19 Katedry, ústavy a centra. Nikdo z přítomných neměl žádné
připomínky.
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. b, zákona členové senátu jednomyslně
schválili Statut FF UJEP.
(7-0-0)
bod č. 3.2. – 3.4.
Členové AS FF UJEP vzali na vědomí úplné znění předloženého Organizačního řádu FF
UJEP, Organizačního řádu Jazykového centra FF UJEP a Organizačního řádu Centra pro
dokumentaci a digitalizaci památek FF UJEP. K předkládaným materiálům byly vzneseny
pouze drobné formální připomínky.
bod č. 4
Mgr. Pátek dále přistoupil k projednání bodu schválení nové členky Vědecké rady FF UJEP.
Katedra germanistiky navrhuje Prof. Ingeborg Fialovou, Ph.D., vedoucí katedry germanistiky
na Palackého univerzitě v Olomouci, která nahradí zesnulého
Doc. PhDr. Otakara Veselého, CSc. K výše uvedenému bodu nebyly žádné připomínky.
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. f, zákona členové senátu jednomyslně schválili
nového člena VR FF UJEP.
(7-0-0)

bod č. 5
Senátoři dále projednali návrhy na udělení titulu doktor honoris causa pro prof. Vopěnku
(navrhuje Mgr. Kroupa – vedoucí KHF) a pro prof. Bobkovou (navrhuje Dr. Hrubá – vedoucí
KHI). Senátorům byli předem zaslány materiály k prostudování. K návrhům nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Usnesení:
Členové senátu vzali na vědomí oba předložené návrhy.
bod č. 6
Mgr. Škvára předložil senátorům zprávu o činnosti Jazykového centra FF UJEP. Hlavním
úkolem centra je výuka cizích jazyků, a zároveň připravit studenty po jazykové stránce tak,
aby mohli studovat v zahraničí v rámci programu ERASMUS. Mgr. Škvára krátce nastínil již
splněné úkoly pro nadcházející ak. rok 2008/09, a to rozřazení studentů 1. ročníků. Dále
zodpovídal dotazy senátorů, které se týkaly převážně výuky jiných jazyků než anglického a
německého. FF se nebrání výuce jiných jazyků, je nutné zjistit zájem z řad studentů. Dále Dr.
Hrubá informovala o rýsující se možnosti výuky cizích jazyků pro jiné fakulty UJEP.

bod č. 7
Předseda senátu informoval přítomné o vývoji situace ohledně Ústřední knihovny PF UJEP a
dále seznámil senátory s upravenou konečnou verzí rozpočtu „Poznávání jako cesta“ (řešitel
Ing. Havlíček, CSc.). Obě tyto zprávy zpracovala tajemnice Ing. Tahalová. Nad problémem
knihovny se vedla diskuse. Senátoři vyjádřili nespokojenost s tím, že jim stále nebyla
předložena zpráva vedoucího Dr. Brožka o činnosti jeho pracoviště vůči FF UJEP, viz. zápis
zasedání AS FF UJEP ze dne 18. 6. 2008. Senátoři dále trvají na předložení této zprávy. Dále
senátoři požádali děkanku o zaslání transformační smlouvy mezi FF a PF v elektornické
podobě.

bod č. 8
Členové AS FF UJEP se usnesli na svolání akademické obce FF UJEP dne 8. 10. 2008 na
9.00 hod. v aule hlavní budovy. Mgr. Pátek sdělil, že akademická obec se svolává ku
příležitosti slavnostního zahájení akademického roku 2008/09. AS FF UJEP na něm předloží
zprávu o své činnosti za uplynulý akademický rok.
bod č. 9
- Na posledním bodu jednání bylo schválení termínů zasedání ak. obce.
- Dále senátoři diskutovali o přístupu k interním informacím v informačním systému IMIS pro
zástupce studentské komory AS FF UJEP.

Mgr. Jakub Pátek
předseda AS FF UJEP

